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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Εγγραψή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ψαρμακείων
1. Οι πολίτες που εγγράψονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, κατ’ εψαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), δύνανται να εγγράψονται σε αυτόν μέσω των ιδιωτικών
ψαρμακείων. Η δαπάνη για την εψαρμογή του παρόντος καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα
από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.
2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δύνανται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εγγραψής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό
μέσω των ιδιωτικών ψαρμακείων, το ύψος της αποζημίωσης των ψαρμακοποιών για κάθε
εγγραψή, ο τρόπος και ο ψορέας καταβολής της αποζημίωσης και η διαδικασία εκκαθάρισής της,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 2
Εθνικό Σύστημα Τραύματος
1. Θεσμοθετείται Εθνικό Σύστημα Τραύματος (Ε.Σ.Τ.), ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης
και διαχείρισης της ψροντίδας του τραύματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της
επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, της ενδονοσοκομειακής ψροντίδας και της
αποκατάστασης, το οποίο ενσωματώνεται πλήρως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με
προοδευτική εψαρμογή στο σύνολο της επικράτειας.
2. α) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας, προσδιορίζεται το κατάλληλο επίπεδο ψροντίδας για κάθε τύπο τραύματος.
β) Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου υπουργού ορίζονται ως Κέντρα Τραύματος (Κ.Τ.) μονάδες
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. και διασυνδέονται με τα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 3
Έσοδα νοσοκομείων από τη διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας
Τα έσοδα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου συστήματος υγείας που προέρχονται από
το ποσοστό που παρακρατείται και αποδίδεται σε αυτά λόγω της συμμετοχής τους ως

ερευνητικών κέντρων στη διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας, σύμψωνα με το άρθρο ογδοηκοστό
έβδομο του ν. 4812/2021 (Α’ 110), διατίθενται αποκλειστικά για Την προμήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των υποδομών τους. Τα ποσά που εγγράψονται
στον προϋπολογισμό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως έσοδο και. ως έξοδο κατ’ εψαρμογή του
προηγούμενου εδαψίου, εγγράψονται καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων που έχουν προβλεψθεί
στον Κρατικό Προϋπολογισμό εκάστου έτους. Αν σι δαπάνες για την προμήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση υποδομών, δεν πραγματοποιηθούν εντός του
οικονομικού έτους -είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων, οι σχετικές πιστώσεις εξόδων δύνανται
να μεταψερθούν στον προϋπολογισμό των οικείων ψορέων του επόμενου έτους.
Άρθρο 4
‘Εργο και στελέχωση των Κινητών Ομάδων Υγείας Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 και
-

κατάργηση παρ. 5 άρθρου 106Α ν. 4461/2017
1. Το τέταρτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017 (Α’ 43), περί των Κινητών
Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.), τροποποιείται, ως προς το έργο που παρέχουν και ως προς τις περιοχές

της χώρας στις οποίες παρέχεταιτο έργο αυτό, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Η Κ.ΟΜ.Υ. συγκροτείται με απόψαση της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Στην απόψαση αυτή αναψέρεται η
περιοχή ευθύνης της, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, καθώς και σ δημόσιος Φ.Π.Υ.Υ.
αναψσράς της. Σε έναν Φ.Π.Υ.Υ. μπορεί να υπάγονται και να εδρεύουν μία ή περισσότερες
Κ.ΟΜ.Υ.. ‘Εργο των Κ.ΟΜ.Υ. αποτελεί η ολοκληρωμένη παροχή πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας,
ιδίως οι υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου, προαγωγής και αγωγής υγείας, πρόληψης και
έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας, η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, η αποκατάσταση
και η ανακουψιστική ψροντίδα στην κοινότητα, καθώς και οι κατ’ οίκσν επισκέψεις σε
πληθυσμούς δυσπρόσιτων

ή απομονωμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών της ορεινής και

νησιωτικής χώρας.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο
εδάψιο τροποποιείται, ως προς τις ειδικότητες και τους κλάδους των επαγγελματιών υγείας και
του λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τις Κ.ΟΜ.Υ., β) το τρίτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς
την ελάχιστη σύνθεση των Κ.ΟΜ.Υ., γ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάψιο, και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Οι Κ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματιών υγείας και λοιπού
προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης: α) έναν (1) Ιατρό, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή με Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής,
β) έναν (1) Οδοντίατρο, ΠΕ Οδοντιάτρων, γ) ένα (1) Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας
Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή ΠΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής
ειδικότητας, ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή ΤΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας, δ) έναν (1)
επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Μαιευτικής, ε) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ
Επισκεπτών/τριών Υγείας, στ) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Φυσικοθεραιτείας, ζ) έναν
(1) επαγγελματία, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, ή εν

2.

ελλείψει αυτού ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, η) έναν (1) υπάλληλο ΠΕ
Διοικητικού/Οικονομικού, ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και
8) δύο (2) οδηγούς, ΔΕ Οδηγών. Για τη διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ., ο
Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. μπορεί να τις οτελεχώνει και με Προσωπικό από τους ψορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητάς του. Κάθε Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3)
άτομα, ήτοι έναν (1) επαγγελματία υγείας των περ. α) ή β) του πρώτου εδαψίου, έναν (1)
επαγγελματία υγείας της περ. γ) του πρώτου εδαψίου και έναν (1) ΔΕ Οδηγών. Το έργο της
Κ.ΟΜ.Υ. συντονίζεται από επαγγελματία υγείας των περ. α), β) ή γ) του πρώτου εδαψίου και
εποπτεύεται από τον επιοτημονικό διευθυντή της δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην
οποία αυτή υπάγεται και με την οποία διασυνδέεται.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την στελέχωση των Κ.ΟΜ.Υ, το προσωπικό της παρ. 3 προσλαμβάνεται ως επικουρικό
προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν
μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με δυνατότητα
παράτασης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι ιατροί και
οδοντίατροιτης παρ. 3 προσλαμβάνονται σύμψωνα με το άρθρο 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134). Αν
έχουν εξαντληθεί οι υποψήψιοι επικουρικοί ιατροί και οδοντίατροι από τους αντίστοιχους
ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., οι ιατροί και οι οδοντίατροι δύναται να προσλαμβάνονται
με δελτίο παροχής υπηρεσιών σύμψωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’
63). Το εν λόγω προσωπικό λαμβάνει τις αποδοχές των επικουρικών ιατρών, όπως αυτές
καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).».
4. Η παρ. 5 του άρθρου ΙΟ6Α του ν. 4461/2017 καταργείται.
Άρθρο 5
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι εγγραψής υποψηψίων νια πρόσληψη ως επικουρικό Προσωπικό
Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 10 ν. 3329/2005

-

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), περί της πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς το
χρονικό διάστημα, εντός του οποίου οι υποψήψιοι δύνανται να εγγράψονται στους
ηλεκτρονικούς καταλόγους, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ως προς το χρονικό διάστημα,
εντός του οποίου οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Διοίκησης
Υγειονομικής Περιψέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), γ) το τέταρτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να αναψέρεται
στη διάρκεια ισχύος των καταλόγων του τρίτου εδαψίου, και η περ. β) της παρ. 2 διαμορψώνεται
ως εξής:
ιιβ) Οι υποψήψιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράψονται, μέσω ηλεκτρονικής εψαρμογής,
στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περίπτωσης α’ μιας μόνο Δ.Υ.ΠΕ., εντός των πρώτων δύο
μηνών κάθε έτους. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος
του μηνός Μαρτίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την
ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που κάποιοι
ηλεκτρονικοί κατάλογοιτης περίπτωσης α’ εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο

υποψηψίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των ψορέων, να εγγραψούν εκ νέου

υποψήψιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εψαρμογής. Οι
κατάλογοι. του τρίτου εδαψίου ισχύουν έως την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων
του επόμενου έτους.».
Άρθρο ό
Πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

—

Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 27 ν. 3984/11

Στην παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), περί του προσωπικού του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. να ασκεί υπάλληλος
του Ε.Ο.Μ. ή υπάλληλος ψορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ.
Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και να γίνει νομοτεχνική βελτίωση ως προς την
αναψορά στην κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, γ) το
παλαιό δεύτερο εδάψιο αντικαθίσταται, και η Παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:
«8. Καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. ασκεί υπάλληλος του Ε.Ο.Μ. ή
υπάλληλος ψορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της Παρ. Ι του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ελλείψει αυτών ΠΕ, με πενταετή
προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, γνώστης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή κατηγορίας ΠΕ απόψοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και με διετή
τουλάχιστον ενασχόληση με το αντικείμενο των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος διορίζεται με
απόψαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ του Ε.Ο.Μ.. Αν ως προϊστάμενος της
Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. επιλεγεί υπάλληλος Φορέα του δημοσίου τομέα, αποσπάται αυτοδικαίως
στον Ε.Ο.Μ. για χρόνο ίσο με τη θητεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και με τη λήξη της
θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του. Σε αυτήν την
περίπτωση ο χρόνος της θητείας του λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση
Προϊσταμένου Διεύθυνσης.».
Άρθρο 7
Αμοιβές Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός
Διασψάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.»

Οι αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας μετην επωνυμία «Οργανισμός
Διασψάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» (Ο.ΔΙΠ.Υ. Α.Ε.), υπολογίζονται και καταβάλλονται
από την ημέρα διορισμού του, σύμψωνα με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.60608/30.9.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 810) κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, περί συγκρότησης και
ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε..
Άρθρο 8
Προστασία πασχόντων από ψυχικές παθήσεις

—

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 23 ν. 4488/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), περί της απασχόλησης για λόγους
ψ υχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, επέρχονται οι ακόλου Θες
Τροποποιήσεις: α) στην περ. α’, η ψράση «στους δικαιούχους που πάσχουν αναπηρίας, η οποία
οψείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και
νοητικής υοτέρησης» αντικαθίσταται από τη Φράση «στους δικαιούχους με ψυχική ή νοητική
αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία», β) προστίθεται περ. γ’, και η παρ. Ι διαμορψώνεται

ως εξής:
«1α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας
ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος
αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εψαρμογή στους δικαιούχους με ψυχική ή
νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω, εψόσον η ανάληψη
μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση
μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία Θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής
Υγείας, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α’ 96).
β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση
αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία
πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.
γ. Η λήψη σύνταξης ή άλλης προνοιακής παροχής που συνδέεται με τη διαπίστωση ψυχικής ή
νοητικής αναπηρίας ή ψυχικής και νοητικής αναπηρίας, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και
άνω, δεν στερεί από τον δικαιούχο το δικαίωμα εγγραψής στο Ψηψιακό Μητρώο της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης ή την υπαγωγή στο άρΘρο 2 του ν. 2643/1998 (Α’ 220), περί της
μέριμνας για την απασχόληση προστατε υόμενων προσώπων,».

ς.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
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Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2

Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τρσψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα)> της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι πολίτες που
εγγράψονται υποχρεωτικά σε Προσωπικό ιατρό, κατ’ εψαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α 115), δύνανται να εγγράψονται σε αυτόν μέσω
των ιδιωτικών ψαρμακείων. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι με Κοινή αιτόψαση
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύνανται να καθορίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία εγγραψής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ψαρμακείων, το
ύψος της αποζημίωσης των ψαρμακοποιών για κάθε εγγραΦή και η διαδικασία
εκκαθάρισης, ο τρόπος και ο ψορέας καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή της προτεινόμενης διάταξης. Τέλος,
προβλέπεται ότι η δαπάνη για την εψαρμογή της προτεινόμενης διάταξης
καλύπτεται μόνο από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση
Προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 2: Με την Προτεινόμενη διάταξη θεσμοθετείται Εθνικό Σύστημα Τραύματος
(Ε.Σ.Τ.), ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης της ψροντίδας
του τραύματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της επείγουσας
προνσσοκομειακής περίθαλψης, της ενδονοσοκομειακής ψρσντίδας και της
αποκατάστασης, το ΟΠΟίΟ ενσωματώνεται πλήρως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(Ε.Σ.Υ.), με προοδευτική εψαρμογή στο σύνολο της επικράτειας.
Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι τα έσοδα των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου συστήματος υγείας που Προέρχονται από
το Ποσοστό που Παρακρατείται και αποδίδεται σε αυτά λόγω της συμμετοχής τους
ως ερευνητικών κέντρων στη διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας, σύμψωνα με το
άρθρο ογδοηκοστό έβδομο του ν. 4812/2021 (Α’ 110), διατίθενται αποκλειστικά
για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των υποδομών
τους. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι τα ποσά που εγγράψονται στον προϋπολογισμό
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως έσοδο και ως έξοδο κατ’ εψαρμογή της
προτεινόμενης διάταξης, εγγράψονται καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων που έχουν
προβλεψθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό εκάστου έτους.
Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 106Α του ν.
4461/2017 (Α’ 43), περί των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.). Συγκεκριμένα,
τροποποιούνται το τέταρτο εδάψιο της παρ. 2, ως προς το έργο που παρέχουν οι
Κ.ΟΜ.Υ. και ως προς τις περιοχές της χώρας στις οποίες παρέχεται το έργο αυτό, το
πρώτο εδάψιο της παρ. 3, ως προς τις ειδικότητες και τους κλάδους των
επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τις Κ.ΟΜ.Υ., το
τρίτο εδάψισ της παρ. 3, ως προς τη σύνθεση των Κ.ΟΜ.Υ., προστίθεται νέο
τέταρτο εδάψιο για τον συντονισμό και την εποπτεία του έργου των Κ.ΟΜ.Υ.,
αντικαθίσταται η Παρ. 4 και καταργείται η παρ. 5, ως προς τη διαδικασία
στελέχωσης των Κ.ΟΜ.Υ.. Το έργο των Κ.ΟΜ.Υ. διευρύνεται και το προσωπικό τους
ενισχύεται με τις αναγκαίες ειδικότητες, ώστε οι Κ.ΟΜ.Υ. να δύνανται Πράγματι να
επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν συσταθεί.

ι.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η περ. β) της παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α 81), περί της πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού. Συγκεκριμένα, το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς το χρονικό
διάστημα, εντός του οποίου οι υποψήψιοι δύνανται να εγγράψονται στους
ηλεκτρονικούς καταλόγους, και το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ως προς το
χρονικό διάστημα, εντός του οποίου σι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιψέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.).
Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 27 του
ν. 3984/2011 (Α’ 150), περί του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων, ώστε καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. να
ασκεί υπάλληλος του Ε.Ο.Μ. ή υπάλληλος Φορέα του δημόσιο τομέα, όπως αυτός
ορίζεται στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι αν ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ.
επιλεγεί υπάλληλος φορέα του δημοσίου τομέα, αποσπάται αυτοδικαίως στον
Ε.Ο.Μ. για χρόνο ίσο με τη θητεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και με
τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν
από την επιλογή του. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε αυτή την περίπτωση, ο
χρόνος της θητείας του λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση
Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι αμοιβές του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Οργανισμός
Διασψάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» (Ο.ΔΙ.Π.Υ. ΑΕ), υπολογίζονται και
καταβάλλονται από την ημέρα διορισμού του, σύμψωνα με την υπό στοιχεία
Γ4β/Γ.Π.οικ.60608/30.9.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 810) κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας
και Οικονομικών, περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ο.Δ1.Π.Υ Α.Ε..
Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ένταξης
στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία
ή ψυχική καινοητική αναπηρία.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της
εγγραψής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, η οποία καθίσταται δυνατή ακόμη και
χωρίς επίσκεψη σε ιατρό, μέσω των ιδιωτικών ψαρμακείων της χώρας.
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών ψροντίδας υγείας και για τη διαχείριση των τραυμάτων,
τα οποία συνδέονται με υψηλά επίπεδα νοσηρότητας και θνητότητας, αναπηρίας,
ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων και δαπανών. Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι
η λειτουργία Κέντρων Τραύματος και η οργανωμένη προνοσοκομειακή Φροντίδα
αποδίδουν μείωση των εισαγωγών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),
χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και αυξημένα ποσοστά αποτροπής μόνιμης
αναπηρίας. Το τραύμα διαψέρει από τα υπόλοιπα επείγοντα περιστατικά, Κυρίως
όσον αψορά στην ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και την
αναστρεψιμότητα της βλάβης. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται οργανωμένο σύστημα
διαχείρισης και ειδική συμπληρωματική εκπαίδευση σε όσους πρόκειται να
ασχοληθούν με το τραύμα, το οποίο στη χώρα μας συνδέεται περισσότερο με

περιστατικά που προκαλούνται από Τροχαία και λιγότερο με άλλου τύπου
ατυχήματα ή ψυσικές μαζικές καταστροψές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, κλπ.).
Η επιτυχής έκβαση των περιστατικών αυτών εξαρτάται άμεσα από την ορθή
αντιμετώπισή τους στον τόπο του συμβάντος και την ταχύτητα διακομιδής σε
κατάλληλη δομή.
Άρθρο 3: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για την προσέλκυση
περισσότερων κλινικών δοκιμών ανά νοσοκομείο, καθώς και για τη βελτίωση των
υποδομών και του εξοπλισμού τους.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για την ενίσχυση του ρόλου των
Κ.ΟΜ.Υ., ο οποίος σήμερα είναι περιορισμένος και δεν καλύπτει τις ανάγκες των
πολιτών, και για την επιτάχυνση των διαδικασιών στελέχωσής τους, οι οποίες
σήμερα είναι χρονοβόρες και δεν καλύπτουν τον σκοπό για τον οποίο οι Κ.ΟΜ.Υ.
έχουν συσταθεί.
Άρθρο 5: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για τον εξορθολογισμό της
διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από ηλεκτρονικούς καταλόγους,
μέσω της εξασφάλισης χρόνου για την επεξεργασία των στοιχείων των εγγραψών
τόσο γιατους διοικούμενους όσο καιγιατη διοίκηση.
Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη διευκόλυνση της
πλήρωσης της θέσης του προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. και για την
ανάθεση των καθηκόντων σε έμπειρο και εξειδικευμένο στέλεχος του δημόσιου
ψορέα με στόχο τη διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ε.Ο.Μ. και τη
συνέχιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου
διαχείρισης ποιότητας
ασψάλειας
βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου
αδειοδότησης ελέγχου αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών ψορέων, στη
δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυπάρων» του Ε.Σ.Π.Α. και του
Επιχειρησιακού Σχεδίου 2021-2023 του Ε.α.Μ., το οποίο, μεταξύ άλλων, αποτελεί
εργαλείο του Εθνικού Σχεδίου για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων.
—

—

-

-

Άρθρο 7: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την καταβολή αμοιβών
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
κατά το οποίο παρείχε κανονικά τις υπηρεσίες του.
Άρθρο 8: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία, καθώς τα άτομα με ψυχική ή
νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία. που λαμβάνουν βοηθήματα ή
συντάξεις που σχετίζονται με την αναπηρία τους αποκλείονται από την αναζήτηση
εργασίας μέσω των εργασιακών συμβούλων της Δ.ΥΠ.Α. και από τη δυνατότητα
εύρεσης εργασίας μέσω τοποθέτησης σύμψωνα με τον ν. 2643/1998 (Α’ 220).
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυομιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 2: Τις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ψροντίδας
υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. και τα
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), το προσωπικό τους και ολόκληρο τον

πληθυσμό.
Άρθρο 3: Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του δημόσιου συστήματος υγείας.
Άρθρο 4: Τις Κ.ΟΜ.Υ. και ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 5: Το επικουρικό προσωπικό καιτις ΔΥ.ΠΕ..
Άρθρο 6: Τον Ε.Ο.Μ. και τους υπαλλήλους που δύνανται να αναλάβουν καθήκοντα
προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ..
Άρθρο 7: Την Ο.Δ1.Π.Υ. Α.Ε. καιτον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής.
Άρθρο 8: Τα άτομα με ψυχική

ή νοητική

αναπηρία

ή

ψυχική και νοητική αναπηρία..

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Π
Οχι Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1: άρθρο 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115)
Άρθρο 2:
Άρθρο 3:

-

-

Άρθρο 4: παρ. 2, 3 και 4 και 5 άρθρου 106Α ν. 4461/2017 (Α’ 43)
Άρθρο 5: περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Ν 81
Άρθρο 6: παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α’ 150)
Άρθρο 7: υπό στοιχεία Γ4β/οικ.15441/15.3.2022 κοινή απόψαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 205).
Άρθρο 8:
5.

-

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Ίι

1) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
αποασης η αλλης
κανονιστικής
πράξης;

Άρθρα 1-8: Δεν υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη για τη
ρύθμιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται με τις
προτεινόμενες διατάξεις ή υπάρχει ήδη ισχύουσα
διάταξη, η οποία χρήζει τροποποίησης,

ΙΙ) με αλλαγή

διοικητικής
πρακτικη ς
συμπεριλαμβανομ
ένηςτης
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Άρθρα 1-8: Δεν είναι πρόσψορη.

Άρθρα 1-8: Δεν είναι ιτρόσψορη.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

Π

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

.12.

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
11

ΙπΤΙ

1

π

π

Π

8.

ιΊι

π

Γ·’

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η εύκολη και γρήγορη εγγραφή των
πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των
ιδιωτικών ψαρμακείων σε όλη την χώρα.
Άρθρο 2: Η θεσμοθέτηση Ε.Σ.Τ..
Άρθρο 3: Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού και βελτίωση των υποδομών των
νοσοκομείων.

ι) βραχυπροθεσμοι:

Άρθρο 4: Η ενίσχυση των Κ.ΟΜ.Υ..
Άρθρο
5:
Η
πρόσληψη
επικουρικού
προσωπικού για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 6: Η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης της Ε.Ο.Μ..
Άρθρο 7:
Άρθρο 8: Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας για
άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή
ψυχική και νοητική αναπηρία..

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 1-7: Η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας και η ενίσχυση του Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 8: Η καλύτερη Κοινωνική ένταξη των
ατόμων με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή
ψυχική Και νοητική αναπηρία..
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

9

> Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα

Εξελιξη Την τελευταια 5ετια

Επιδιωκόμενας

στοχος

στοιχεια

(3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποψοίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης ποσ βρίσκουν
εργασία στον Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από Την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιοτοποιημένων Πανεπιστημιακών αχολών (150 κλπ)
Αριθμός σνμμετοχών σε προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας &
Καινυτνμίας (διεθνή & εθνικα), ανα Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από ταν ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά Φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕί
ΙΙοσνστό ενηλίκων (στο σόνσλσ του ενεργσύ πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκΠαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ ΝΘΜΙΑ /

Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλψάβητων/σύνυλσ πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείνσυν Το σχολείο Πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (νονυστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) αοσ Φοιτούν νε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών)
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών σου φοιτούν ον αυτά

—

Μέσος όρος καθηγητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ σύνολο μαθητών

/ σύνολο

μαθητών

Αριθμός μαθητών Που επωφελούνται
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος

από

προγράμματα

δαπάνη ανά ραθητή ανά βαθμίδα )Α’θμια, Β’θμια( εκναίδευσης

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόσψατα

Ειτιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχας (3ετια)

Πραγματυσυιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων
χρηματοδοτήσεις ανασκαψών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για
Αρχαιοτήτων

ανασκαΦές,

που

διατέθηκαν

σε

Εφορείες

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμώυ
Πραγρστονοιηθείσες αταλλυνριώοεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικτύ ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε ρνηρεία καί
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων νυν βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων σου βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλισθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα ρε Το θέμα, κατά γεωγραψικό
διαμέρισμα

“

Για

την

ενδεικτική

τιαράθεση

δεικτών αξιοιτοιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

σι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Εινική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας Φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαίεται στην κρίση του
επισιτεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
-

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:
·

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστο

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
οτοχος (3ετια)

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

εμχώριο τιραιόν νε αροραίες Τιμές (δισ.)

Ριιθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές
ισοζίιμιο ερεχοοοών ποναλλαρώο )% ΑΕΠ)
Ισσζνρισ μενιιιής κυβέρνησης (χωρίς Τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής ιιιιβέρνησης κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόοαομα )ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Αείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεία

Φσρσλπμιιιά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης ψορσλομίας
Ποσά που εισπράττουται μέχρι σήμερα από Τον ψόγο ή τους
φόρους στους οποίους αψυρούν Οι δστάξεις Του νομοσχεδίου.
Ποσά που ειππράχθηκαν από ήιορολοριεούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διυινηνικού πρυσδιτρισμού ψόρου
επιβολής προστίμων που ακορώθηκου Εν μέρε. ή εν όλω από
δικαστηρ.α

Τα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ξΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός επιχειρησιοκών, κλαδικών και ομπιπεπαρρελματικών
αυμβάσεων (και εγσσε. Εάν συνήψθη το συγκεκριμένο έτος) οαι
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων νου καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/πΟσοστό π.σ.ε. ποσ συνήφθησαν χωρίς πρυσψυρή σε
διαμεσυλάβηση

Κοινωνική πολιτική:

Εξέλιξη την τελευταία 5ετίο

Ι

Ι
Ι

Ι

Ι
Ι

Ι

Ι
Ι

Ι

Πρόσψατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στόχος (3ετία)

Αριθμός/ποσοστό σσε. σον ουνήήιθητσν χωρίς προσήτυμή νε
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολτκλήρκνσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (ττροβλεττόμενη στα σχετικά Κείμενα αλλά

και

πραγματική μετην έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους
λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα Και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υνερινριώο
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

σον

δηλώθηκαν)

ανά

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας Και αριθμός/νοοοστό
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

ΑΠΑ!ΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Ετιιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραψική πεμιψέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορψωτικού επιπέδου
Αεκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών
ανά βασικό τομέα της οτκουομίας π.χ μεταποίηση, κατασκευές
κλπ.)
Μερική απασχόληση ως ποςοστό της συνολικής απασχόλησης )στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απσσχολουμένων με σύμβαση ορινγένον χρόνου )στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασψαλιστική ομάδα μισθωτοί
του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμνοροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής ασψάλισης και
αντίστοιχες_δαπάνες
Υψυς αοψαλιστικών εισψορών ανά ασψαλιστική ομάδα μισθωτοί
του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι κττάλληλοι, επαγγελματίες Και
έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του ΕΦΚΑ
Ηλικία )πμαγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασψάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί τον ΑΕΠ
Ποσοστό προσψυγώο σχετικά με την απονομή σύνταξης σον
γίνονται εν μέρει ή κν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού νε καθεστώς Φτώχειας. τε κίνδυνο ψτώχειας
σε κοινωνικά αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσνερα ή νεμισσότερα βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοτκοκκμιών στο σύνολο του πληθυσμού σον
αοτιμετωπίζανν δνσκσλία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Πσυοστό πληθυσμού σον λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δανάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών νε ορψανοτμοψεία
Αριθμός αστέρων εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες

1.

Ποσοστό πληθυσμού Που μένει οκ προσωρινή μορψή κατοικίας
λόμω κρίσης (π.χ. οειομός, πυρκαμιά)
Κόστος Καε άτομο ανά ορόγραμμα φροντίδας (μητρότηεας,
δυσκολίες_μάθησης_κλο)

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Ετιδιωκόμενος
στσχος (3ετια)

Εξέλιξη τηντελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ετιιδιωκόμενος
στοχος (3ετια

,

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά οαιδικής θνηοιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεψαλή
δαπάνες ιβαρμάκων κατά κεψαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειοκώο κλινών ανά 1000 «ιτοίκσυς
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές υοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμα κρεβάτι). μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών
ασθενών
ιατρεία
και
επείγοντα
(εξωτερ:κά
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες ντι εξυπηρετηθούν
(για μη επείρυυοα νοσηλεία, ή για μοτομερή περίθαλψη ή για τηυ
πρώτη_εξεταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοοηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

ουυ0λικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
αυά ηλικιαεή ομάδα
Ποσοστό αυερμίας ανά φύλο
ουν0λικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή αμάδα
Ποσοστό αυτοαιταοχολούμενων ανά φύλα
Ποσοστό εργοδοτών ανά ψύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά ψύλο
Ποσοστό μελών Κοιυοβουλίοο, περιφερειακών Και δημοτικών
ουμβουλίωυ ανά ψύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ασύλου
αποψάοεωυ

—

Ποσοστό αποδοχής

-

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενσς
στσχσς (3ετια)

Μέσος χρόνος έκδοσης

Μεταοσοτεντικές ροές ανά ούλη εισόδου/χώρα ορνέλευοης/
ηδικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάοεων
ανά
απελαυυομένων/αιτία αοέλαοης

χώρα

Μονάδες ψιλοξενίας μεταναστών (σχέση
πραγματικού αριθμού ψιλοξενυυμένων(

προέλευσης

των

δυναμικότητας

και

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, οευ πεδίο αντύ δα υπάρχουν ναι στοιχεία Που αφορούν ενος αλλοδαπούς που προέρχονται απύ άλλους δΕίκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραόατιυύτητα κ λπ)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

—

Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσψατα

Επιδιωκόμειιος

στοιχεια

οτοχος (3ετια)

Πρόαψατο

Επιδιωικόμενος

στοιχεια

σκοχος (3ετιο)

Πρόοψατα

Ειτιδιωκόμενος

στοιχεια

ατοχος (3ετιο)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός δημυσίων υπαλλήλων
Αριθμόε,/πκσυοεό α) μσνίμων/ιδαχ β) ιθοχ Και μ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά υμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό νπαλλήλων με πρόσβαση στν ΙΝΤΕθΝΕΤ
Αριθμός ννηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (άιιευνκι(
Αναλογία Η/γ ανό θέαη εργασίας
Αριθμός ιστασελίλων θημόαιων υπηρεσιών και ήισρέων/ σύνολα
δημοσίων υπηρεσιών και ψαμέωσ
Αριθμός
κέντρων πληρυόρησης
πολιτών,
σε
κεντρικό,
περιψερειακό, νυραρχιακό και τοπικό επίπεδσ καθώς και πε
επίπεδα νομικών πμυαώπωυ, οργανισμών κλπ
Αριθμός ανόμων πκυ εξκπηρειοόνιαι από τις δημόσιες κπηρεοίες
ανά έτυς και ανά υπηρεπία
Κόσυυς προσωπικού (δαπάνες μιπθπδαοίας και πρόσθετες δαπόυες
ως ποασοτό εσί της συνολικής θασόυης αυό υπουρρείν)
Κόστος διαχείρισης θερότων πρασωπικού: λαπόνες μυυόλωυ
πρνοωσικοό ως ποσοστό εης συνολικής δαπάνης ανά υπουρμεία

Εξέλιξη την

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

τελευταίο 5ετίο

Αιαπραχθέοτα αδικήματα, δρόοτες αθικημάυωυ και ασαλυγία ανα
χγχ.χχχ_καυαίκους
Αδικήμαια ηαιυικού Κώδικα κατό κατηγορίες και κατό γεωμρσήιική
σεγιυηή
Αιαυγαχθέυυα αδικήματα και θεωρνύμευνι ως θράοτες αυτών κατά
εθυιυόυηια,_ήιύλα και εάξεις_ηλικιώυ
Ετήπια στατιστική απεικόυιοη ιων αδικημάτων και αξιόυοιυωυ
συμπεριψυρών παν πρυκαλαύν υυ κοινό αίσθημα (αυθρωπυκυουίες,
ληοτείες, κλππές διαρρήξεις(
Αδικήματα που αψαραόο στην παράνομη είσοδο και παγαμυυή στη
χώρα
—

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματυς
Πυσυστό εγολημαυικώυ περιπτώσεων παν εξιχυιάοτηκαυ στν
σύουλο ιων εγκλημάτων
Σύ’ιπλο εργαξαμέυωυ στη δημόσιο ααψάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυυυμικό τμήμα και ανά
πεγιαχή_οοτυυόμευπης
Αυαλαμία αστσυαμικώυ ανά χχχχ καιοίκυυς αυαλαγία κατοίκων
ανά αστυνομικό_τμήμα και αεριυχή_αστυυόμευοης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες μια ασιυυυμικές υπηρεσίες
Καιαυυμή πόρων μια την υνιιμειώπιοη της καγυβαυικής
αυμυεριψυράς ανά τυμείς (αχ. εγκλήματα βίας, οικυυυρικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, εγυχαία, κλοπές, υγυμυκματία)

.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αριθμός κιατμχόμευωυ
διαφορών

αστικών,

εμμαεικώυ

και

εμπορικών

Αριθμός ειπεμχόμευωυ λιυιτηυ.κώτ περιπτώσεων
Συυυλικός χμόυας που αααιιείυαι για υηυ επίλυση αστικών,
εμπυρικών, ερματικών, θιυικηυικώυ και άλλων υπυθέσεων
Μέυυς χμόυας έυδυαης δικαστικών απυψάσεωυ (Ειγηυοδικεία,
Πρι.ιτυδικεία,_Εψενεία,_Αρειος_Πάρος/Συμβούλια_Ευιυραυείας(
Μέυας όρος των υπυθέοεωυ ανά δικαστή (ποιυικά, πολιτικά και
διοικητικά_δικαυτήρια(
Πυυυστό δικαστικώυ απυψάσεωυ συν ακυρώυουιαι μετά από
έήιεση_ή_αναίμενη
Αριθμός υπυθέσεων πυν επιλύονται με υα σύστημα ταν
εξωθικαστικυύ_ακμβιβαομαύ
Αξιοποίηση ευαλλακυικώυ μεθόδων επίλυσης θιαήιομώυ, πχ.
Αιαμεαυλάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζκυυ πραυτααίας αλλά δεν θιαθέτυυυ
αύμυυς_(νυμική_πρυσταοία(
Κόστος πρυσήιυγής στη δικαιοσύνη
Πασοστό ηλεκτρυυικής κπυβολής θικυμμάήιωυ
Παοαατό λιεκπεμαινυμένων κατ’ έτος υπυθέαεωυ έναντι εκυγεμών
σε ετήσια και ουυυλική_βάση_εκκρεμαιήιωυ(
Πυσυστό πνινικών υπυθέαεωυ, οκ ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν πυιυές μεεαυμέήιιμες ακ χρήμα
Μένα κόστος αωψρυυιστικού ουατήματυς ανά κραυούμευυ
Αναλυμία υρυοωπικυύ φύλαξης (ψυλάκωυ( ανά κραυούμευα

Ανάπτυξη

—

,

Εξελιξη την τελευταιο 5ετια

ΕπΕνδυτέκή δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη τηντελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχσς (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιψέρεια Και
αντίσταιχος αριθμός απασχολοιιμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο Και περιΦέρεια και
αντίοτοιχνς αριθμός απιτσχολονμένων σε αυτές
Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙ8ΑΛΛΟΝ

—

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μονάδες
Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσψαιρικής ρύπανσης
κατά κεψαλή
Ποσοστό τον πληθυσμού που εξνπηρετείται από βιολογικαύς
καθαγιομούς
-

Ποσοστό των ακτών Που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σε
οχέοη μετα σύνολα Των δονάμενων οο χρησιμοποιηθούν ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρενσης καε’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμράτων ονο διατέθηκαν
σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας,
λιπανματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απυρριμμάοων σε ΧΥΤΑ
Ποσοοτό δασικών εκτάσεων που καταοτράψηκαν από πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εντάσεων
Πυσνστύ αοσδασωθεισών (με ψοσικό ή τειητό τρόπο) εκτάσεων
/ούνολα καοεοτραμμέοωο δασών αού νορκαχιές
Ποσοστό προστστενόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση_της_χώρας
Ποσοστό του προόπολογισμτύ σον διατίθεται για θέματα
οροσταοίας_περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κστά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μομψή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από αοανεώσιμες Πηγές ενέργειας Κατά
κεψαλή
Ποσοστά μείωυης εκπομνών αερίων θερμοκηπίον ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα
είναι η συμβολή αυτού ατην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π
ΕΜΜΕΣΗ Π
ή/και

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήοτε:

Ιι.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__1

Οχι__ΙΙ

Εξηγήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 1
οι

12

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ
Οχι

προβλεπόμενου
3

πληροψοριακού

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρι9ρο
Άρθρο 1:

Στόχος
Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η διευκόλυνση της
διαδικασίας εγγραψής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό και η
εξυπηρέτηση των υπόχρεων προς εγγραψή πολιτών σε
περισσότερα σημεία, ώστε να είναι δυνατή η εγγραψή τους σε
προσωπικό ιατρό ακόμη και χωρίς επίσκεψη σε γιατρό.

Άρθρο 2

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η αποψυγή των
αποτρέψιμων θανάτων και των μονίμων ανατιηριών που
σχετίζονται με τους σοβαρούς τραυματισμούς, ιδίως συνεπεία
τροχαίων ατυχημάτων, με την καθιέρωση διακριτής
λειτουργίας διαχείρισης του τραύματος σε ψορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας όλων των βαθμίδων, αναλόγως των
δυνατοτήτων τους, με προοπτική την γεωγραψική και
πληθυσμιακή κατανομή της υπηρεσίας στο σύνολο της χώρας

και με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής
υγείας και Την αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 3

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι να λειτουργήσει ως
κίνητρο για την προσέλκυση περισσότερων κλινικών δοκιμών

ανά νοσοκομείο, καθώς και για τη βελτίωση των υποδομών
και του εξοπλισμού τους.
Άρθρο 4

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η διεύρυνση του
έργου των Κ.ΟΜ.Υ., η στελέχωσή τους με τις αναγκαίες
ειδικότητες για την εκτέλεση του έργου τους και η απλοποίηση
και

επιτάχυνση της διαδικασίας στελέχωσής τους, με
αξιοποίηση υψιστάμενου διαθέσιμου προσωπικού, με
απώτερο στόχο να καταστούν οι Κ.ΟΜ.Υ. λειτουργικές και να
δύνανται πραγματικά να επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο
έχουν συσταθεί.
Άρθρο 5

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι να τροποποιηθούν
οι ημερομηνίες εγγραψής υποψηψίων για επικουρικό
προσωπικό στους καταλόγους της ηλεκτρονικής εψαρμογής,
όπως, επίσης, και οι ημερομηνίες ανάρτησης των καταλόγων
στην ιστοσελίδα κάθε Υ.ΠΕ., με απώτερο στόχο να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων των ΥΠ Ε.

Άρθρο ό

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η διασψάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας του Ε.α.Μ. και η συνέχιση της
απρόσκοπτης υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου
διαχείρισης ποιότητας
ασψάλειας βιοεπαγρύπνησης και
πλαισίου αδειοδότησης
ελέγχου αξιολόγησης μονάδων
—

-

—

-

υγείας και λοιπών ψορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση
οργάνων, ιστών και κυπάρων» του Ε.Σ.Π.Α. και του
Επιχειρησιακού Σχεδίου 2021-2023 του Ε.Ο.Μ., τσ οποίο,
μεταξύ άλλων, αποτελεί εργαλείο του Εθνικού Σχεδίου για τη
Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων.
Άρθρο 7

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι να καταβληθούν οι
αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Δ1.Π.Υ. Α.Ε. για το
χρονικό διάστημα από τον διορισμό του, με την υπό στοιχεία
Γ4β/ΓΠοικ.:60ό08/30.9.2020 κοινή απόψαση Υπουργού και
Υψυπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 810/1.10.2020), μέχρι τον
καθορισμό των αμοιβών του, με την υπό στοιχεία
Γ4β/οικ.15441/15.3.2022 κοινή απόψαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ.
205/17.3.2022), η οποία ισχύει αναδρομικά, ένα έτος από την
δημοσίευσή της, δυνάμει του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’
232).

Άρθρο 8

Σκοπός της πρστεινόμενης διάταξης είναι τα άτομα με ψυχική
ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία να
δικαιούνται να εγγράψονται στο Ψηψιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και

2.

να τοποθετούνται σε ψορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του ν. 2643/1998, ακόμη και
στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη ή προνσιακή
παροχή, η οποία συνδέεται με τη διαπίστωση ψυχικής ή
νοητικής αναπηρίας ή ψυχικής και νοητικής αναπηρίας.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο έγγραψο.
Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο έγγραψο.
Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογού μενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διοψάνειο θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Άλλο

22.

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Συνολικά, τα οφέλη των αξιολογούμενων ρυ9μίσεων που κατατείνουν στην ενίσχυση του Ει9νικού Συστήματος
Υγείας και στη όελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και της
οικονομίας.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΊ,
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ
ΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμσς/
προετσιμασια

Υπαδομη /
εξοπλισμος
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙρσσληψεις /
κινητικΟτητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτελεση
Κοστσς
συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση

Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Τα κόοτη από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυι9μίσεων αντισταιμίζονται από τα οφέλη και
συνδέονται, κυρίως, με τη διαχείριση των αλλαγών και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων,

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμος
κινδυνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιοτάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή

Μ ΕΙ ΩΣ Η
ΚΙ ΝΔΥΝΩ Ν

Ανάδειξη κολών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολοούμενων ρυϋμίσεων. Αντίϋετα, επιλύονται
διαχρονικά προόλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύ ναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 1-8: Άρθρα 2, 5, 21 και 22 του Συντάγματος.

25,

Ενωσιακό δίκαιο

24

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

Π

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Διεθνείς συμβάσεις

27
.

ή συμψωνιών

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

2

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Π

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

29.

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύι9μισης
Άρθρο 4
‘Εργο και στελέχωση των Κινητών Ομάδων
Υγείας Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 και
Κατάργηση παρ. 5 άρθρου 1Ο6Α ν.
4461/2017
-

1. Το Τέταρτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου
106Α του ν. 4461/2017 (Α’ 43), περί των
Κινητών
Ομάδων
Υγείας
(Κ.ΟΜ.Υ.),
τροποποιείται, ως προς το έργο που
Παρέχουν και ως προς τις περιοχές της χώρας
στις οποίες παρέχεται το έργο αυτό, και η
παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η Κ.ΟΜ.Υ. συγκροτείται με απόψαση της
οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Στην απόψαση
αυτή
αναψέρεται η περιοχή ευθύνης της, η
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, καθώς
και ο δημόσιος Φ.ΠΥ.Υ. αναψοράς της. Σε
έναν Φ.ΠΥΥ. μπορεί να υπάγονται και να
εδρεύουν μία ή περισσότερες Κ.ΟΜ.Υ.. ‘Εργο
των Κ,ΟΜ.Υ. αποτελεί η ολοκληρωμένη
παροχή πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας,
Ιδίως οι υπηρεσίες προσυμπτωματικού
ελέγχου, προαγωγής και αγωγής υγείας,
πρόληψης
και
έγκαιρης
διάγνωσης
προβλημάτων υγείας, η διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων,
αποκατάσταση
η
και
η
ανακουψιστική ψροντίδα στην κοινότητα,
καθώς και οι κατ’ οίκον επισκέψεις σε
πληθυσμούς δυσπρόσιτων ή απομονωμένων
αγροτικών και ημιαστικών περιοχών της
ορεινής και νησιωτικής χώρας».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 106Α του ν.

—

συμπλήρωση

διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις
Άρθρο ΙΟόΑτου ν. 4461/2017 (Α’ 43)
«2. Η Κ.ΟΜ.Υ. συγκροτείται με απόψαση της οικείας
ΔΥ.ΠΕ.. Στην απόψαση αυτή αναψέρεται η περιοχή
ευθύνης της, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της,
καθώς και ο δημόσιος Φ.Π.Υ.Υ. αναψοράς της. Σε
έναν Φ.Π.Υ.Υ. μπορεί να υπάγονται και να εδρεύουν
μία ή περισσότερες ΚαΜΥ.. ‘Εργο των Κ.ΟΜ.Υ.
αποτελεί
παροχή
υπηρεσιών
η
υγείας
προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και υπηρεσιών
πρόληψης, αποκατάστασης και προαγωγής της
υγείας
σε
πληθυσμούς
δυσπρόσιτων
ή
απομονωμένων αγροτικών και ημιαοτικών περιοχών.
3. Οι Κ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από συγκεκριμένο
αριθμό
επαγγελματιών
υγείας
και
λοιπού
προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων και
κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης: α) έναν
(1) Οδοντίατρο (ΠΕ Οδοντιάτρων), β) έναν (1)
επαγγελματία υγείας ΠΕ Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει
αυτού ΤΕ Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει αυτού ΔΕ
Βοηθών Νοσηλευτών, γ) έναν (1) επαγγελματία
υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, δ) έναν (1)
επαγγελματία υγείας ΤΕ Μαιευτικής, ε) δύο (2)
επαγγελματίες υγείας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, στ)
έναν (1) επαγγελματία υγείας ΤΕ Φυσικοθεραπείας,
ζ) έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού ή
εν ελλείψει αυτού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή εν ελλείψει αυτού έναν ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων και η) δύο (2) οδηγούς ΔΕ Οδηγών. Για
τη διαοψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των
Κ.ΟΜ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. μπορεί να τις
στελεχώνει και με προσωπικό από τους ψορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητάς του. Κάθε
Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από Τρία (3)
άτομα, ήτοι ένα (1) ΔΕ Οδηγών και δύο (2) άτομα εκ
των λοιπών ως άνω ειδικοτήτων.
4. α. Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράψου

επέρχονται
4461/2017,
σι
εξής
τροποποιήσεις:
α) το
πρώτο
εδάψιο
τροποποιείται, ως προς τις ειδικότητες και
τους κλάδους των επαγγελματιών υγείας και
του λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τις
Κ.ΟΜ.Υ., β) Το Τ1ΤΟ εδάψιο τροποποιείται,
ως προς την ελάχιστη σύνθεση των Κ.ΟΜ.Υ.,
γ) προστίθεται νέο Τέταρτο εδάψιο, και η
παρ. 3 διαμορΦώνεται ως εξής:

«3.
Κ.ΟΜ.Υ.
στελεχώνονται
Οι
από
συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματιών υγείας
και λοιπού προσωπικού, των παρακάτω
ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης: α) έναν (1)
Ιατρό,
Ιατρών,
ΠΕ
ειδικότητας
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής
Παθολογίας ή με Πιστοποιητικό Γενικής
Ιατρικής, β) έναν (1) Οδοντίατρο, ΠΕ
Οδοντιάτρων, γ) ένα (1) Νοσηλευτή, ΠΕ
Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής
Δη μόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή
ΠΕ
Νοσηλευτικής
άνευ
νοσηλευτικής
ειδικότητας, ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ
Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή
ΤΕ
Νοσηλευτικής
άνευ
νοσηλευτικής
ειδικότητας, δ) έναν (1) επαγγελματία υγείας,
ΠΕ ή ΤΕ Μαιευτικής, ε) έναν (1) επαγγελματία
υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, στ)
έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ
Φυσικοθεραπείας, ζ) έναν (1) επαγγελματία,
Ψυχολόγων
ΠΕ
Κοινωνικών
ΠΕ
ή
Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, ή εν
αυτού
ελλείψει
Κοινωνικών
ΤΕ
Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, η) έναν (1)
υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ή εν
ελλείψει αυτού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας και θ) δύο (2) οδηγούς,
ΔΕ Οδηγών. Για τη διασψάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ., ο Διοικητής της
οικείας Υ.ΠΕ. μπορεί να τις στελεχώνει και με
προσωπικό από τους ψορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητάς του. Κάθε
Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία
(3) άτομα, ήτοι έναν (1) επαγγελματία υγείας
των Περ. α) ή β) του πρώτου εδαψίου, έναν
(1) επαγγελματία υγείας της περ. γ) του
πρώτου εδαψίου και έναν (1) ΔΕ Οδηγών. Το
έργο
της
Κ.ΟΜ.Υ.
συντονίζεται
από
επαγγελματία υγείας των περ. α), β) ή γ) του
πρώτου εδαψίου και εποπτεύεται από τον
επιστημονικό
διευθυντή
της
δομής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην οποία
υπάγεται
αυτή
και
οποία
με
την

3 γίνεται με απόψαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.,
μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος για
την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων στις Κ.ΟΜ.Υ
αρμοδιότητάς της. Η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαψέροντος
του
προηγούμενου
εδαψίου
εκδίδεται από την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. και εγκρίνεται από
το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Λ.Σ. Ε. Π.).
Στην
πρόσκληση
εκδήλωση ς
ενδιαψέροντος της κάθε ΔΥ.ΠΕ. αναψέρονται
αναλυτικά οι Κ.ΟΜ.Υ., η διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων και τα καθήκοντα του προσωπικού.
β. Με απόψαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
τα κριτήρια πρόσληψης, τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα και τυχόν πρόσθετα προσόντα κατά κλάδο
και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο θέμα
οχετιζόμενο με τη διαδικασία της πρόσληψης του
προσωπικού.».

διασυνδέεται.ε’.

3. Η παρ. 4 του άρθρου 106Α του ν.
4461/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.

Για την στελέχωση των

Κ.ΟΜ.Υ, το

Προσωπικό της παρ. 3 προσλαμβάνεται ως
επικουρικό
Προσωπικό
με
συμβάσεις

εργασίας

ορισμένου

χρόνου,

η

χρονική

διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι

μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη
των δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης
στο
Πλαίσιο
υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι
ιατροί
και οδοντίατροι της παρ.
3
προσλαμβάνονται σύμψωνα με το άρθρο 21
του
ν. 3580/2007 (Ν
Αν
έχουν
134).
εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί
και οδοντίατροι από τους αντίστοιχους
ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., οι
ιατροί και οι οδοντίατροι δύναται να
προσλαμβάνονται
δελτίο
παροχής
με
υπηρεσιών σύμψωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63). Το εν
λόγω Προσωπικό λαμβάνει τις αποδοχές των
επικουρικών
όπως
αυτές
ιατρών,
καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 139
του ν. 4472/2017 (Α’ 74).».
4. Η Παρ. 5 του άρθρου
4461/2017 καταργείται.
Άρθρο 5

ΙΟ6Α του ν.

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι εγγραψής
υποψηψίων για πρόσληψη ως ειτικουρικό
Προσωπικό Τροποποίηση περ. β) Παρ. 2
άρθρου 10 ν. 3 329/2005
-

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
3329/2005 (Ν 81), Περί της πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) το Πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ως προς το χρονικό διάστημα,
εντός του οποίου οι υποψήφιοι δύνανται να
εγγράψονται
ηλεκτρονικούς
στους
καταλόγους,
β)
δεύτερο
Το
εδάψιο
τροποποιείται, ως προς το χρονικό διάστημα,
εντός του οποίου οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας
Διοίκηση ς
Περιψέρειας
Υγε ιονομική ς
(Δ.Υ.ΠΕ.),
τέταρτο
γ)
το
εδάψιο
τροποποιείται, ώστε να αναΦέρεται στη
διάρκεια ισχύος των καταλόγων του τρίτου
εδαψίου, και η περ. β) της παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
ιιβ) Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό

Άρθρο 10 Παρ. 2 περ. β) του ν. 3329/2005 (Α 81)
«β)

Οι υποψήψιοι για επικουρικό Προσωπικό
εγγράψονται, μέσω ηλεκτρονικής εψαρμογής, στους
ηλεκτρονικούς καταλόγους της περίπτωσης α’ μιας
μόνο Δ.Υ.ΠΕ., κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο
δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου. Οι κατάλογοι
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ,Υ.ΠΕ.
μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου
έτους
και
Παραμένουν
αυτήν,
σε
επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων
ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο
ενδεχόμενο που κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι της
περίπτωσης α εξαντληΘούν ιτρόωρα σε κάποια
κατηγορία και κλάδο υποψηψίων, δύναται, κατόπιν
αιτιολογημένου
αιτήματος των ψορέων,
να
εγγραψούν εκ νέου υποψήψιοι για την κάλυψη
συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής
εψαρμογής. Η διάρκεια των καταλόγων που θα
προκύψουν, Θα είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων
ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.».

εγγράψονται,
μέσω
ηλεκτρονικής
στους
εψαρμογής,
ηλεκτρονικούς
καταλόγους της περίπτωσης α μιας μόνο
Δ.Υ.ΠΕ., εντός των πρώτων δύο μηνών κάθε
έτους. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος
του μηνός Μαρτίου του ίδιου έτους και
Παραμένουν σε αυτήν, ειτικαιροποισύ μενοι,
μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών
καταλόγων του επόμενου έτους. Στο
που
ενδεχόμενο
ηλεκτρονικοί
κάποιοι
κατάλογοι της περίπτωσης α’ εξαντληθούν
Πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο
υποψηψίων,
δύναται,
κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματος των Φορέων, να
εγγραψούν εκ νέου υποψήψιοι για την
κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της
ηλεκτρονικής εψαρμογής. Οι κατάλογοι του
τρίτου εδαψίου ισχύουν έως την ανάρτηση
των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του
επόμενου έτους».
Άρθρο ό
Πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων
Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 27 ν.
3984/11
—

Στην παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011
(Α’ 150), περί του προσωπικού του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
ώστε
τροποποιείται,
καθήκοντα
προϊσταμένου της Διεύθυνσης του [.0Μ. να
ασκεί υπάλληλος του Ε.Ο.Μ. ή υπάλληλος
ψορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
ορίζεται στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και να γίνει
νομοτεχνική βελτίωση ως προς την αναψορά
στην Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, γ) το
παλαιό δεύτερο εδάψιο αντικαθίσταται, και
η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:

Άρθρο 27 παρ. 8 του ν, 3984/2011 (Α 150)
«8. Καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης του
Ε.Ο.Μ. ασκεί μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος,
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ελλείψει αυτών
ΠΕ, με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα, γνώστης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας,
μεταπτυχιακές σπουδές ή κατηγορίας ΠΕ απόψοιτος
της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με πενταετή
προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και με
διετή τουλάχιστον ενασχόληση με το αντικείμενο
των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος διορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από Πρόταση
του Δ.Σ του Ε.Ο.Μ.. Στην περίπτωση απόσπασης όταν
ο υπάλληλος αυτός επιστρέψει στην υπηρεσία του, η
θητεία του ως προϊστάμενος Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ.
υπολογίζεται
προϋπηρεσία
ως
σε
θέση
προϊσταμένου Διεύθυνσης.»

«8. Καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης
του Ε.Ο.Μ. ασκεί υπάλληλος του Ε.Ο.Μ. ή
υπάλληλος Φορέα του δημοσίου τομέα, όπως
αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. Ι του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Ν 143), ΠΕ
Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ελλείψει
αυτών ΠΕ, με πενταετή προϋπηρεσία σε
δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα, γνώστης
τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κάτοχος
μεταπτυχιακού
τίτλου
σπουδών,
ή
κατηγορίας ΠΕ απόψοιτος της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με
πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή

207.

ιδιωτικό Τομέα και με διετή τουλάχιστον
ενασχόληση
με
το
αντικείμενο
των
μεταμοσχεύσεων, ο οποίος διορίζεται με
απόψαση του Υπουργού Υγείας, μετά από
Πρόταση του Δ.Σ του Ε.Ο.Μ.. Αν ως
προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ.
επιλεγεί υπάλληλος ψορέα του δημοσίου
τομέα, αποσπάται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Μ.
για χρόνο ίσο με τη θητεία του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης και με τη λήξη της θητείας
του επανέρχεται στην οργανική θέση που
κατείχε πριν από την επιλογή του. Σε αυτήν
την περίπτωση ο χρόνος της θητείας του
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας
σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.>).
Άρθρο 8
Προστασία πασχόντων από ψυχικές
παθήσεις Τροποποίηση Παρ. 1 άρθρου 23
ν. 4488/2017
—

Στην Παρ. Ι του άρθρου 23 του ν. 4488/2017
(Α’ 137), περί της απασχόλησης για λόγους
ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης
και
κοινωνικής επανένταξης, επέρχονται οι
ακόλουθες Τροποποιήσεις: α) στην περ. α’, η
Φράση «στους δικαιούχους που πάσχουν
αναπηρίας, η οποία οψείλεται σε ψυχική
πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία
ψυχικής πάθησης και νσητικής υστέρησης»
αντικαθίσταται από τη Φράση «στους
δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή
αναπηρία»,
β)
ψυχική
και
νοητική
προστίθεται περ. γ’, και η παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:

«1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που
προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της
σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω
θανάτου και των τιρονοιακών ή άλλων
επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει
εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν
εΦαρμογή στους δικαιούχους με ψυχική ή
νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική
αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω, εψόσον
η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η
αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους
ψ υχοκοινωνικής
αποκατάστασης
και
κοινωνικής ετιανένταξης και η κρίση αυτή
πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας
ψυχικής υγείας, η οποία θα Ισχύει για Τρία
(3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής
Υγείας, σύμΦωνα με τα οριζόμενα στο ν.
2716/1999 (Α· 96).

Άρθρο 23 παρ. Ι ν. 4488/2017 (Α’ 137)
«1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν
διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της
σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή
άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει
εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εψαρμογή
στους δικαιούχους που πάσχουν αναπηρίας, η οποία
οψείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή
συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής
υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εΦόσον η
ανάληψη
μισθωτής
απασχόλησης
ή
η
αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχο
κοινωνικής
αποκατάστασης
και
Κοινωνική ς
επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με
γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα
ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα
Ψυχικής Υγείας, σύμΦωνα με τα οριζόμενα στο ν.
2716/1999 (Α 96).
β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπα
σχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους
ψ υχοκοι-νωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής
επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση
αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε
βιοποριστική
εργασία,
κατά
τη
διαδικασία
πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.».

30.

β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η
αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων
για λόγους ψ υχοκοινωνικής αποκατάστασης
και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει
την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας
περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική
εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης
αναπηρίας από τα ΚΕ ΠΑ.

γ. Η λήψη σύνταξης ή άλλης προνσιακής
παροχής που συνδέεται με τη διαπίστωση
ψυχικής ή νοητικής αναπηρίας ή ψυχικής και
νοητικής αναπηρίας, με ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) και άνω, δεν στερεί από τον
δικαιούχο τσ δικαίωμα εγγραψής στο
Ψηψιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης ή την υπαγωγή στο άρθρο 2
του ν. 2643/1998 (Α 220), περί της μέριμνας
για την απασχόληση προστατευόμενων
προσώπων. ».
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Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης που
ττροόλεπουν καταρηση
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Αριθμ. 176 /11/ 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΟν1Γ-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας»
Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. α. Προβλέπεται:
η δυνατότητα εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των
ιδιωτικών φαρ μακείων της χώρας
η κάλυψη της απορρέουσας από την προβλεπόμενη διαδικασία δαπάνης από
ουγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση προγράμματα.
β.
Χορηγείται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. των ειδικότερων
Θεμάτων που αφορούν στην προβλεπόμενη διαδικασία, όπως μεταξύ άλλων το
ύψος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών, τη διαδικασία εκκαθάρισης, τον
τρόπο και τον φορέα καταβολής της.
2.α. ΘεσμοΘετείται Εθνικό Σύστημα Τραύματος (Ε.Σ.Τ.), ως ένα
ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης της φροντίδας του
τραύματος,
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης,
της επείγουσας
προνοσοκομειακής περίθαλψης, της ενδονοσοκομειακής φροντίδας και της
αποκατάστασης, που ενσωματώνεται πλήρως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(Ε.Σ.Υ.), με προοδευτική εφαρμογή στο σύνολο της επικράτειας κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα.
β.
Με κ.υ.α. ορίζονται ως Κέντρα Τραύματος (Κ.Τ.) μονάδες
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. και
διασυνδέονται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και
καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
-

-

3.
Προβλέπεται:
η διάθεση ποσοστού των εσόδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου
συστήματος υγείας από τη συμμετοχή τους ως ερευνητικών Κέντρων στη
διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας, αποκλειστικά για την προμήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των υποδομών τους.
-

η μεταφορά των σχετικών πιστώσεων εξόδων στον προϋπολογισμό των
φορέων του επόμενου έτους, στην περίπτωση μη πραγματοποίησης των
ανωτέρω δαπανών εντός του οικονομικού έτους που εισπράχθηκαν τα
αντίστοιχα έσοδα.

-

4. α. Επανακαθορίζεται και διευρύνεται το έργο των Κινητών Ομάδων
Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) ως μονάδων ολοκληρωμένης παροχής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.
β.
Εξειδικεύονται εκ νέου οι ειδικότητες και οι κλάδοι των επαγγελματιών
υγείας και λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τις Κ.Ομ.Υ. και ρυθμίζονται
λοιπά Θέματα στελέχωσής τους.
5.
Εγγράφονται σε ηλεκτρονικούς καταλόγους μιας Δ.Υ.Πε., εντός των
πρώτων δύο μηνών κάθε έτους, αντί μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του
μηνός Ιανουαρίου, οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό των δημόσιων
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.
Παπαγεωργίου», του Ο.Κ.Α.Ν.Α., του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των
στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και οι κατάλογοι αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.Πε. μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου, αντί
του μηνός Φεβρουαρίου, του ίδιου έτους.
6. Επέρχεται αυτοδίκαιη απόσπαση υπαλλήλου του δημοσίου τομέα στον
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), σε περίπτωση που επιλεγεί ως
Προϊστάμενος Διεύθυνσης στον Ε.Ο.Μ., για χρόνο ίσο με τη θητεία του στη
Θέση αυτή.
7.
Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των αμοιβών του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), η ημέρα διορισμού του,
σύμφωνα με την αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.60608/30.9.2020 Κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.
8. Αποσαφηνίζεται ότι η λήψη σύνταξης ή άλλης προνοιακής παροχής που
έχει ως αιτία ή συνδέεται με τη διαπίστωση ψυχικής πάθησης ή νοητικής
υστέρησης ή συμπαθολογίας ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με
ποσοστό 50% και άνω, δεν στερεί από τον δικαιούχο το δικαίωμα εγγραφής
στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή από την προστασία σε φορείς του ιδιωτικού
και ευρύτερου δημόσιου Τομέα.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των
προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση:
1.
Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους φαρμακοποιούς λόγω
της συνδρομής τους στη διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό
ιστρό.

9.

Δαπάνη από τη θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Τραύματος (Ε.Σ.Τ.)
2.
και την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των Κέντρων Τραύματος (Κ.Τ.),
η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (έκδοση σχετικής κ.υ.α.).
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη νέων υποχρεώσεων των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου συστήματος υγείας για προμήΟεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση υποδομών, στην περίπτωση
που οι δαπάνες για τις άνω αιτίες δεν πραγματοποιηθούν εντός του
οικονομικού έτους είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων και μεταφερθούν στο
επόμενο. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Αύξηση εσόδων από τη συμμετοχή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του
4.
δημοσίου συστήματος υγείας ως ερευνητικών κέντρων στη διεξαγωγή
βιοϊατρικής έρευνας, για την προμήθεια τατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη
βελτίωση των υποδομών Τους.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟϊΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΞΟνΙυ-19 και την προστασία της
δημόσιας υγείας»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών τιον φορέων Γενικής
Κυβέρνησης κατά περίπτωση τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους φαρμακοποιούς λόγω της
συνδρομής τους στη διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό.
2.
Δαπάνη από τη Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Τραύματος (Ε.Σ.Τ.) και
την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των Κέντρων Τραύματος (Κ.Τ.), η οποία
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (έκδοση σχετικής κ.υ.α.).
Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη νέων υποχρεώσεων των νοσηλευτικών
3.
ιδρυμάτων του δημοσίου συστήματος υγείας για προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού και τη βελτίωση υποδομών, στην περίπτωση που σι δαπάνες για τις άνω
αιτίες δεν πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους είσπραξης των αντίστοιχων
εσόδων και μεταφερθούν στο επόμενο. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να
προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
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